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Poprawka 1
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie specjalne nr 2/2012 
Trybunału Obrachunkowego w sprawie 
instrumentów finansowych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); 
jest zdania, że warto przygotować takie 
sprawozdanie z kontroli również na 
zakończenie kadencji 2007-2013, 
umożliwiając tym samym wyciągnięcie 
dalszych wniosków dotyczących wyników 
współfinansowanych przez EFRR 
instrumentów finansowych dla MŚP;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie specjalne nr 2/2012 
Trybunału Obrachunkowego w sprawie 
instrumentów finansowych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); 
jest zdania, że warto przygotować takie 
sprawozdanie z kontroli również na 
zakończenie kadencji 2007-2013, 
umożliwiając tym samym wyciągnięcie 
dalszych wniosków dotyczących wyników 
współfinansowanych przez EFRR 
instrumentów finansowych dla MŚP;
ponadto szacuje, że sporządzenie takiego 
sprawozdania pod koniec obecnego 
okresu programowania pozwoli uniknąć 
powielania błędów popełnionych w 
przeszłości, umożliwiając w ten sposób 
zwiększenie skuteczności i wydajności 
przyszłych środków inżynierii finansowej 
współfinansowanych za pośrednictwem 
EFRR;

Or. ro

Poprawka 2
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 

2. uznaje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 
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pożyczek małe i średnie przedsiębiorstwa 
powinny uzyskać większe europejskie 
wsparcie, tak aby nadal mogły tworzyć 
miejsca pracy oraz zapewniać innowacje i 
wzrost; odnotowuje, że polityka spójności 
– stanowiąca podstawowy instrument 
inwestycyjny na rzecz konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju całej Unii 
Europejskiej – jest jednym z dwóch 
głównych kanałów przekazywania MŚP 
unijnego wsparcia; podkreśla w związku z 
tym, że należy w przyszłości zwiększyć 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
w polityce spójności w odniesieniu do
MŚP, ponieważ można dzięki temu 
zagwarantować fundusze odnawialne, 
wspierać partnerstwa publiczno-prywatne i 
osiągać efekt mnożnikowy względem 
budżetu UE;

pożyczek małe i średnie przedsiębiorstwa 
powinny uzyskać większe europejskie 
wsparcie, tak aby nadal mogły tworzyć 
miejsca pracy oraz zapewniać innowacje i 
wzrost; stwierdza, że należy zwrócić 
szczególną uwagę na MŚP działające na 
rzecz zrównoważonego rozwoju na 
poziomie lokalnym, aby uniknąć 
wszelkich zakłóceń konkurencji między 
nimi;  odnotowuje, że polityka spójności –
stanowiąca podstawowy instrument 
inwestycyjny na rzecz konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju całej Unii 
Europejskiej – jest jednym z dwóch 
głównych kanałów przekazywania MŚP 
unijnego wsparcia; podkreśla w związku z 
tym, że należy w przyszłości zwiększyć 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
w polityce spójności w odniesieniu do 
MŚP, ponieważ można dzięki temu 
zagwarantować fundusze odnawialne, 
wspierać partnerstwa publiczno-prywatne i 
osiągać efekt mnożnikowy względem 
budżetu UE;

Or. fr

Poprawka 3
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uznaje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 
pożyczek małe i średnie przedsiębiorstwa 
powinny uzyskać większe europejskie 
wsparcie, tak aby nadal mogły tworzyć 
miejsca pracy oraz zapewniać innowacje i 
wzrost; odnotowuje, że polityka spójności 
– stanowiąca podstawowy instrument 
inwestycyjny na rzecz konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju całej Unii 

2. uznaje, że w dobie ograniczeń 
budżetowych i ograniczonej zdolności 
sektora prywatnego do udzielania 
pożyczek małe i średnie przedsiębiorstwa, 
a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa 
najbardziej na tym ucierpiały i dlatego to 
one powinny uzyskać większe europejskie 
wsparcie, tak aby nadal mogły tworzyć 
miejsca pracy oraz zapewniać innowacje i 
wzrost; odnotowuje, że polityka spójności 
– stanowiąca podstawowy instrument 
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Europejskiej – jest jednym z dwóch 
głównych kanałów przekazywania MŚP 
unijnego wsparcia; podkreśla w związku z 
tym, że należy w przyszłości zwiększyć 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
w polityce spójności w odniesieniu do 
MŚP, ponieważ można dzięki temu 
zagwarantować fundusze odnawialne, 
wspierać partnerstwa publiczno-prywatne i 
osiągać efekt mnożnikowy względem 
budżetu UE;

inwestycyjny na rzecz konwergencji i 
zrównoważonego rozwoju całej Unii 
Europejskiej – jest jednym z dwóch 
głównych kanałów przekazywania MŚP 
unijnego wsparcia; podkreśla w związku z 
tym, że należy w przyszłości zwiększyć 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
w polityce spójności w odniesieniu do 
MŚP, ponieważ można dzięki temu 
zagwarantować fundusze odnawialne, 
wspierać partnerstwa publiczno-prywatne i 
osiągać efekt mnożnikowy względem 
budżetu UE;

Or. ro

Poprawka 4
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że ograniczenia w dostępie 
do finansowania doprowadziły do 
zmniejszenia liczby nowych 
przedsiębiorstw oraz że instrumenty 
finansowe współfinansowane za 
pośrednictwem EFRR odgrywają również 
coraz ważniejszą rolę jako czynnik 
pobudzający przedsiębiorczość; 

Or. ro

Poprawka 5
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. odnotowuje, że w ramach kontroli 3. odnotowuje, że w ramach kontroli 
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Trybunał przeanalizował próbkę projektów 
angażujących instrumenty finansowe 
współfinansowane przez EFRR w okresach 
programowania 2000-2006 i 2007-2013 
oraz wskazuje, że ograniczona liczba 
zbadanych projektów i zainteresowanych 
państw członkowskich może nie dawać 
pełnego obrazu wykorzystania środków z 
EFRR w UE;

Trybunał przeanalizował próbkę projektów 
angażujących instrumenty finansowe 
współfinansowane przez EFRR w okresach 
programowania 2000-2006 i 2007-2013 
oraz wskazuje, że ograniczona liczba 
zbadanych projektów i zainteresowanych 
państw członkowskich może nie dawać 
pełnego obrazu wykorzystania środków z 
EFRR w UE; uważa, że ewentualne 
sprawozdanie z kontroli pod koniec
okresu programowania 2007-2013 
powinno brać pod uwagę szczególną 
pomoc finansową udzieloną MŚP w 
regionach najbardziej oddalonych, aby 
zagwarantować pełną ocenę 
wykorzystania funduszy w Unii;

Or. fr

Poprawka 6
Jean-Jacob Bicep

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. popiera apel Trybunału o jaśniejszą 
definicję koncepcji lewarowania w 
instrumentach finansowych; podkreśla 
jednak, że w związku z presją, aby 
zapewniać większy efekt lewarowania, 
należy przypomnieć, że instrumenty 
finansowe w polityce spójności zazwyczaj 
finansują projekty w słabiej rozwiniętych 
regionach i regionach doświadczających 
trudności gospodarczych, z myślą o 
poprawie sytuacji w przypadku 
niewydolności rynku i nieoptymalnego 
poziomu inwestycji, a co za tym idzie 
instrumenty finansowe w polityce 
spójności nie skupiają się jedynie na 
krótkoterminowej rentowności, ale również 
na istotnych korzyściach społeczno-
gospodarczych; wskazuje na 
wielopoziomowy system rządzenia i 

7. popiera apel Trybunału o jaśniejszą 
definicję koncepcji lewarowania w 
instrumentach finansowych; podkreśla 
jednak, że w związku z presją, aby 
zapewniać większy efekt lewarowania, 
należy przypomnieć, że instrumenty 
finansowe w polityce spójności zazwyczaj 
finansują projekty w słabiej rozwiniętych 
regionach i regionach doświadczających 
trudności gospodarczych, z myślą o 
poprawie sytuacji w przypadku 
niewydolności rynku i nieoptymalnego 
poziomu inwestycji, a co za tym idzie 
instrumenty finansowe w polityce 
spójności nie skupiają się jedynie na 
krótkoterminowej rentowności, ale również 
na istotnych korzyściach społeczno-
gospodarczych widocznych na szczeblu 
regionalnym; wskazuje na 
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zarządzanie dzielone przy opracowywaniu 
i realizacji programów jako podstawowe 
filary polityki spójności umożliwiające 
władzom regionalnym i krajowym udział w 
planowaniu i wdrażaniu programów; 
dlatego też podkreśla, że w ramach 
legislacyjnych należy zachować pewien 
poziom elastyczności również w 
odniesieniu do definicji i wymogów 
dotyczących efektu lewarowania;

wielopoziomowy system rządzenia i 
zarządzanie dzielone przy opracowywaniu 
i realizacji programów jako podstawowe 
filary polityki spójności umożliwiające 
władzom regionalnym i krajowym udział w 
planowaniu i wdrażaniu programów; 
dlatego też podkreśla, że w ramach 
legislacyjnych należy zachować pewien 
poziom elastyczności również w 
odniesieniu do definicji i wymogów 
dotyczących efektu lewarowania;

Or. fr


